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 Správa o činnosti za rok 2019 

 Tento rok sa konala výročná členská schôdza 23. Februára a stretlo sa na nej 13 členov. 

Prvým bodom bola voľba orgánov združenia. LOMOZ o.z. má už desať rokov a funkčné obdobie je 

päť rokov. V ďalšom bode sme ako vždy zhodnotili predošlý rok, akcie, podujatia. V treťom bode 

sme si navrhli program združenia Lomoz na celý rok, kde sme určili termíny všetkých nami 

organizovaných akcií. Posledným bodom bola diskusia. 

 

 Vo februári sa nám naskytla možnosť žiadať o grant od VÚB. Skúsili sme to s náučnými 

tabuľami pre žiakov v priestoroch základnej školy. Okrem samotnej obsahovej hodnoty vytvoria 

tabule v priestoroch školy aj esteticky pekný ucelený priestor. 

 

LOMOZ má 10 rokov. Štvrtého marca uplynulo desať rokov od založenia nášho združenia. 

 

 Aj v roku 2019 sa členovia združenia, už po jedenásty krát, zúčastnili na ochutnávke vín – 

Orešanskej koštofke (23.3. 2019). Ako tradične pomáhali s prípravami, ale aj na samotnom 

podujatí. Aj z odbornej degustácie (hodnotenie vín odborníkmi), aj z jubilejného 30. ročníka 

z koštovky sme zabezpečili fotodokumentáciu (https://www.horneoresany.sk/g/115/oresanska-

kostofka-2019). 

 

 Tento rok sme po prvý krát upratovali pri ceste od zástavky Píla, po vstup na Majdánske. 

A bola to „dobrá voľba“. Mysleli sme, že nájdeme zopár mechov plechoviek a plastových fliaš. No 

nakoniec to bolo za kopcom naložený prívesný vozík. Nechýbali samozrejme ani pneumatiky od 

nákladných a osobných áut. V sobotu 27. 4. 2019  sa na upratovaní  zúčastnilo 8 dobrovoľníkov. 

  

 V máji sme rozbehli verejné hlasovanie za projekt Otvorené arborétum pri potoku Parná. 

Z Trnavského samosprávneho kraja sa podarilo získať podporu vo výške 5000 €. Peniaze sa použili 

na zakúpenie stromov a zelene. 

 

 V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať celkovo siedmy a druhý upršaný ročník kina.  V 

kultúrnom dome sa zišlo v sobotu 27.7. 2019, síce menej divákov ako pod nočnou oblohou, no vlny 

smiechu hovorili o tom, že sa filmy páčili. A to nás teší! Ako prvú sme premietali nemeckú 
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komediálnu drámu Srdcoví rebeli, ktorá aj rozosmiala, ah chytila za srdce. Ďalší film bola komédia 

Čo sme komu zasa urobili. Pokračovanie úspešnej komédie, ktorú si mohli diváci pozrieť na letnom 

Lomoz kine v roku 2016. 

  

 Našou tradičnou akciou na konci roka je Vianočný punč. Tento krát sme naše podujatie 

spojili s ďalšou vianočnou akciou – Orechové pocheraje od FidliCantov a pridali sme k tomu 

vianočné trhy. Vzniklo tak krásne Advetné popoludnie. Okrem voňavého punču, chutného vareného 

vínka a množstva orechových koláčov nechýbali na trhoch med a včelie produkty, oblátky, údeniny, 

sviečky, svietniky a vianočné dekorácie, darčeky a podobne. Ako každý rok, sme aj teraz rozdávali 

vreckové kalendáriky.  

Ing. Marek Boháček 

 

  

Vybrané fotografie roku 2019 

 
- odborná degustácia vína - 

 
- verejná ochutnávka vín - 

 
- jarné upratovanie - 

 
- Letné Lomoz Kino - - Vianočný punč - 

 
- trhy na Adventnom popoludní  - 

 
- ustanovujúca schôdza 2009 - 

 
- park na Lázni - 

 
- kalendáriky - 

 


